
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Olimp Gold-Vit D3+K2 Forte shot x 1 ampułka (25 ml)
 

Cena: 6,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Ampułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, nośnik: glicerol; menachinon (menachinon-7): witamina K, stabilizatory: guma arabska (guma akacjowa), sól sodowa
karboksymetylocelulozy; cholekalcyferol: witamina D, barwnik: koszenila; aromaty, substancja konserwująca: kwas sorbowy; regulator
kwasowości: kwas cytrynowy; substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza.

1 dzienna porcja (12,5 ml) zawiera:

Witamina D (D3) 50 μg (2000 IU) (1000%RWS)
Witamina K (K2) 75 μg (100%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
25 ml

Charakterystyka

Dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w witaminy D i K, w szczególności polecany osobom przebywającym na słońcu mniej
niż 15 minut dziennie, stosującym kremy z filtrem UV, aktywnym fizycznie, osobom starszym, a także dbającym o utrzymanie
zdrowych kości.
Preparat w płynnej formie o pysznym, malinowym smaku. Zawiera wysoką porcję witaminy D (D3) oraz witaminę K, występującą
w najbardziej przyswajalnej i najaktywniejszej formie – menachinonu-7 (witamina K2).

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, przyczynia się do prawidłowego
wchłaniania wapnia i fosforu oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, a także podobnie jak witamina D, pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: zawartość ½ ampułki (12,5 ml) raz dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć.
1 ampułka zawiera 2 porcje na 2 dni stosowania.
Po otwarciu przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym opakowaniu i spożyć w ciągu 48 h.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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